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DRUHÉ JEDNÁNÍ S POTENCIONÁLNÍM KUPCEM
PROBĚHLO V SYMBOLICKÝ DEN 7. LISTOPADU
Účastníky jednání bylo osm vrcholových manažerů firmy Liberty House včetně majitele Gupty, generální ředitel
Ashok Patil a předsedové odborů. V úvodu jsme sdělili, že již máme dost planých slibů, že možná budou
nějaké investice, nebo že možná koupí energetiku, nebo že asi udržíme zaměstnanost. Na jednání chceme
konkrétní záruky a garance v kupní smlouvě. Bez těchto garancí nákup a firmu Liberty u Evropské komise
nepodpoříme. Nechceme slyšet, že až nás koupí, tak sem možná přijde tým expertů a začne analyzovat
situaci a možná upraví plány ArcelorMittal. Pokud víme, na návštěvě v Ostravě byli jejich experti již v červnu
tohoto roku, takže měli možnost půl roku provádět analýzy.
Je jiná situace než při prvním prodeji, kdy jsme byly firmou krachující a věřili jsme slibům a státu, že příslušné
garance dá do kupní smlouvy.
Celou dobu, co byla naše huť vlastněna skupinou ArcelorMittal, tj. 15 let, jsme čekali na jasnou vizi do
budoucna a na dlouhodobou strategii pro náš podnik. Pan Mittal nám 3 x sliboval investici do nové ocelárny. Za
těch 15 let jsme si na ni vydělali 8x. Naposledy nám ji sliboval v roce 2016, kdy o tom psaly i média. Bohužel
k této investici nikdy nedošlo, byly to jen prázdné sliby a pan Mittal, když se rozhodoval, co udělá s vydělanými
penězi, tak si vždy raději vyplatil dividendu.
Otevřeli jsme tedy zásadní otázku ohledně investic. Opakovala se stejná písnička jako při prvním setkání.
Částka 150 MEUR na dobu 5 let. Což je pro nás zcela nepřijatelné. Rovněž jsme připomněli, že jejich odpověď
na naše písemné otázky akorát zvýšila pochybnosti o důvěryhodnosti firmy Liberty.
Dále nebylo o čem s vedením Liberty jednat. Předčasně jsme ukončili jednání a odešli. Jsme ochotni se vrátit
k dalšímu jednání pod podmínkou, že budeme mít písemně odpovědi na naše otázky a garance, že se firma
bude do budoucna rozvíjet.
APELUJEME NA VLÁDU V ČELE S PREMIÉREM BABIŠEM, ABY BYLA ČINNÁ NA PŮDĚ EVROPSKÉ
KOMISE. MY ROZHODNĚ POSÍLÁME NA EVROPSKOU KOMISI DOPLNĚNÍ NAŠICH NÁMITEK PROTI
VÝBĚRU FIRMY LIBERTY HOUSE.
Lucemburské odbory (kde má ArcelorMittal výrobní jednotky, které také spadají do balíčku kompenzací ale i
svůj headquarter), mají rovněž pochybnosti ohledně Liberty House. Chtějí se také obrátit na vládu se žádostí o
pomoc v prověření této transakce!
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DOTAZ KATEŘINY KONEČNÉ K PRODEJ HUTÍ ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S.
NA EVROPSKOU KOMISI
ArcelorMittal je povinen udržet životaschopnost a konkurenceschopnost ostravské hutě v průběhu odprodeje. Tento průběh
sleduje správce, který zajišťuje, aby ArcelorMittal dodržel své povinnosti, a kupce musí schválit EK. Nicméně realita
současného prodeje nenechává v klidu vůbec nikoho a osobám, kterých se přímo dotýká, se zdá jako velmi
netransparentní. Odbory kritizují dosavadní způsob prodeje ostravské huti jako nedůvěryhodný. Domnívají se, že majitel
huti ArcelorMittal nepostupuje vůči zaměstnancům transparentně, a chtějí od něj víc informací, především o zájemcích o
koupi huti, které společnost i přes jejich výzvy nadále tají. Zajímalo by mě proto:
1.

Proč není možné zveřejnit počet a jména zájemců o koupi ArcelorMittal v Ostravě?

2.

Nakolik je závazný termín 7. října 2018, kdy má ArcelorMittal vybrat nového majitele a podepsat s ním smlouvu? Dá
se tento termín dále posunout, když předchozí datum bylo již posunuto ze 7. září?

3.

Podle jakých kritérií se bude Evropská komise při posuzování transakce vlastně rozhodovat, jak dlouho tento proces
posuzování trvá, co bude následovat, pokud Evropská komise výběr provedený ArcelorMittalem odmítne, a jakou váhu
bude mít pro rozhodnutí kritérium ceny?

Odpověď komisařky Vestagerové jménem Evropské komise
(7.11.2018)
Společnost ArcelorMittal nese odpovědnost za vedení obchodního jednání s potenciálními kupci a za navržení vybraného
kupujícího, jenž musí být nakonec schválen Komisí. Komise má zákonnou povinnost tyto informace, jakož i konečnou lhůtu
stanovenou pro společnost ArcelorMittal nezveřejňovat, protože společnost požádala, aby se s nimi zacházelo jako
s důvěrnými informacemi.
Společnost ArcelorMittal veřejně oznámila, že na odkoupení hutě ArcelorMittal Ostrava získala závaznou nabídku
od společnosti Liberty House.
Předtím, než ArcelorMittal přistoupí k prodeji své ostravské hutě společnosti Liberty House nebo jakémukoli jinému
kupujícímu, musí Komise posoudit vhodnost potenciálního kupce. Posouzení Komise je založeno na kritériích stanovených
v závazcích (body 16–18) a obecněji v souladu s oznámením Komise o opravných prostředcích, zejména s body 101–106
(text je veřejně dostupný). Ve výjimečných případech, pokud není nalezen žádný vhodný kupující, může být jmenován
správce odprodeje, který prodá aktiva bez stanovení minimální ceny. To se v průběhu odprodeje děje jen zřídka, neboť to
působí jako odrazující mechanismus, jenž motivuje podniky k tomu, aby našly vhodné kupující pro aktiva, která musí
odprodat.
Kromě postupu schvalování kupujícího může být prodej předmětem standardního přezkumu v rámci kontroly spojování,
a to buď Komisí, nebo příslušnými vnitrostátními orgány, pokud jsou splněny prahové hodnoty stanovené v příslušných
právních předpisech týkajících se spojování podniků.

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
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